
  

Funkcjonowanie  

placówek oświatowo- wychowawczych  

i placówek kształcenia ustawicznego  
w systemie oświaty 



    

 

  

 System oświaty  obejmuje:  

 

 placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska 

młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz 

korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; 

  

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych.  

 (art. 2 pkt.3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. j.t. z 2004 r.  

Nr  256, poz. 2572 ze zm.) 

 
 

 



   

 

a) publiczne placówki oświatowo-wychowawcze:  

  placówki wychowania pozaszkolnego: pałace młodzieży, młodzieżowe 

domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy 

pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne; 

  szkolne schroniska młodzieżowe: całoroczne i sezonowe, 

  [  2 rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów szczegółowych zasad 

  działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz 

  zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców  (Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 631)] 

 

b)   niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze  

  [art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. j.t. z 2004 roku nr 256,  

  poz. 2572 ze zm.)] 

 

 

 



   

 

 Kształcenie ustawiczne : 

 

1. szkoły dla dorosłych -  uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby, które spełniły 

obowiązek szkolny  (art. 3 pkt 15 i 16 cyt. ustawy), 

 

2.   formy pozaszkolne -  to formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia 

ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz 

ośrodkach dokształcania i doskonalenia  zawodowego, a także 

kwalifikacyjne kursy zawodowe (art. 3 pkt 16 i 17 cyt. ustawy). 

 



  

 

a) publiczne placówki kształcenia ustawicznego.  

[rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  

(Dz. U. z 2012  r., poz. 186 ze zm.)] 

 określa: warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych 

form; warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych , 

  

b) niepubliczne  placówki  kształcenia  ustawicznego. 

      [art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. j.t. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)] 

 



   

 

  Utworzenie niepublicznej placówki oświatowo- 

-wychowawczej lub niepublicznej placówki kształcenia 

ustawicznego następuje po uzyskaniu wpisu do ewidencji 

prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego 

takie, jak powiat lub miasto na prawach powiatu. 

  

  Kopie wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji 

organ ewidencyjny obowiązany jest przekazać 

właściwemu kuratorowi oświaty, który m.in. sprawuje 

nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi 

placówkami działającymi w systemie oświaty. 



  

 

 

 

 

 

Zgłoszenie do ewidencji zawiera: 

1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca 

zamieszkania lub siedziby;  

2. określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia 

jej funkcjonowania; 

3. wskazanie miejsca prowadzenia placówki (poświadczone tytułem 

prawnym do lokalu np. aktem własności, umową najmu, dzierżawy, 

użytkowania) oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: 

a. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

b. realizację innych zajęć statutowych; 

c. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie  

z odrębnymi przepisami (potwierdzone opiniami właściwego inspektora 

sanitarnego oraz państwowej straży pożarnej); 

4. statut placówki;  

5. dane dotyczące kwalifikacji dyrektora i wykładowców przewidzianych do 

zatrudnienia w danej placówce. 

 



   

 Dyrektorem placówki niepublicznej nie musi być  nauczyciel 

mianowany lub dyplomowany, może nim być osoba niebędąca 

nauczycielem. 

  

 Kadra dydaktyczna winna posiadać kwalifikacje zawodowe 

odpowiednie do prowadzonego kształcenia ustawicznego. 

 

 Kadra dydaktyczna w placówkach publicznych powinna 

posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone  

w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 

nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

 



    
 

  

 System oświaty  nie  dopuszcza łączenia zakresów 

działalności wymienionych w art. 2 pkt 3 i 3a ustawy  

o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.   

j.t. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), czyli łączenia 

zakresów działalności placówek oświatowo-

wychowawczych z zakresami działalności placówek 

kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia 

praktycznego oraz ośrodków dokształcania  

i doskonalenia zawodowego. 

 

  

  



     

  

  

 Działalność oświatowa łącząca zakresy działania 

niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych  

i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego, 

placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, może być 

podejmowana wyłącznie  na zasadach  określonych  

w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 173, poz. 1807).  

 (art. 83a ustawy  o systemie oświaty. z dnia 7 września 1991 roku. (Dz. U.  

j.t. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  ze zm.)  

 

 



  

 

  

 Kurator oświaty nie sprawuje nadzoru 

pedagogicznego nad działalnością oświatową 

prowadzoną  przez podmioty  na zasadach  określonych w 

przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 

chyba że działalność ta uzyskała akredytację, zgodnie 

z art. 68b ustawy o systemie oświaty. Wówczas kurator 

oświaty sprawuje nadzór nad tymi formami, dla których 

przyznana została akredytacja. 

 

  

 



 

Dziękuję za uwagę 
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